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Anexa nr. 2 

Paneluri pe domenii fundamentale, comisii de specialitate și domenii arondate 

Paneluri pe domenii 

fundamentale 
Comisia de specialiatate Domeniile arondate 

P1 - Matematică și științe ale 

naturii 

Matematică Matematică 

Informatică Informatică 

Fizică Fizică 

Chimie Chimie 

Științele pământului Geografie  

Geologie 

Știința mediului 

P2 - Științe inginerești Inginerie civilă și 

management 

Inginerie civilă și instalații 

Ingineria materialelor Ingineria materialelor 

Inginerie chimică, inginerie 

medicală, știința 

materialelor și 

nanomateriale 

Inginerie chimică 

Inginerie electrică Inginerie electrică 

Inginerie energetică Inginerie energetică 

Electronică, telecomunicații 

și nanotehnologie 

Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii 

informaționale 

Inginerie geologică, 

inginerie geodezică, mine, 

petrol și gaze 

Inginerie geologică 

Inginerie geodezică 

Mine, petrol și gaze 

Inginerie aerospațială, 

autovehicule și transporturi 

Inginerie aerospațială 

Ingineria  autovehiculelor 

Ingineria transporturilor 

Ingineria resurselor vegetale 

și animale 

  

  

  

  

  

  

  

Ingineria forestieră 

Ingineria produselor 

alimentare 

Biotehnologii 

Agronomie 

Horticultură 

Silvicultură 

Zootehnie 

Inginerie şi management în 

agricultură şi dezvoltare 

rurală 
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Paneluri pe domenii 

fundamentale 
Comisia de specialiatate Domeniile arondate 

Calculatoare, tehnologia 

informației și ingineria 

sistemelor 

Calculatoare și tehnologia 

informației 

Ingineria sistemelor 

Inginerie industrială și 

management 

Inginerie industrială 

Inginerie și management 

Inginerie mecanică, 

mecatronică și robotică 

  

  

  

  

  

Inginerie mecanică 

Mecatronică și robotică 

Inginerie navală şi navigaţie 

Inginerie genistică,  

inginerie de armament, 

rachete şi muniţii  

Arhitectură navală 

Ingineria mediului Ingineria mediului 

P3 - Științe biomedicale Biologie și biochimie 

  

Biologie 

Biochimie 

Medicină Medicină 

Medicină veterinară Medicină veterinară 

Medicina dentară Medicina dentară 

Farmacie Farmacie 

P4 - Științe sociale Științe juridice Drept 

Comisia de sociologie, 

științe politice și 

administrative 

  

  

  

  

Sociologie 

Științe politice 

Relații internaționale și 

studii europene 

Științe administrative 

Științe ale comunicării 

Comisia de științe militare, 

informații și ordine publică 

  

  

Științe militare 

Informații și securitate 

națională 

Ordine publică și siguranță 

națională 

Comisia de științe 

economice și administrarea 

afacerilor 

  

  

  

  

  

  

Economie 

Administrarea afacerilor 

Finanțe 

Contabilitate 

Cibernetică și statistică 

Economie și afaceri 

internaționale 

Informatică economică 
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Paneluri pe domenii 

fundamentale 
Comisia de specialiatate Domeniile arondate 

  

  
Management 

Marketing 

Psihologie, științe ale 

educației, educație fizică și 

sport 

  

  

Psihologie 

Științe ale educației 

Știința sportului și educației 

fizice 

P5 - Științe umaniste Filologie Filologie 

Filosofie Filosofie 

Istorie si studii culturale 

  

Istorie 

Studii culturale 

Teologie Teologie 

Arhitectura si urbanism 

  

Arhitectura 

Urbanism 

Arte vizuale 

  

Arte vizuale 

Istoria și teoria artei 

Artele spectacolului 

  

  

Teatru și artele 

spectacolului 

Cinematografie și media 

Muzică 

 


